
Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za duben 2018 

Dobrý den,  

rádi bychom Vás souhrnně informovali o nejdůležitějších činnostech, kterým se v měsíci dubnu 2018 

manažeři MAS Sokolovsko o.p.s. věnovali: 

1. SCLLD MAS na období 2014 - 2020 

IROP: Proběhla jednání Výběrové komise k projektům z výzev č. 8 až 11. Všechny projekty postupují do 

další fáze hodnocení, tj. výběr projektů Programovým výborem. Na obou jednáních Výběrové komise 

proběhla kontrola na místě ze strany pracovnic Centra pro regionální rozvoj v K. Varech, na výsledek 

kontroly čekáme. Děkujeme členům Výběrové komise za trpělivost a pomoc vzhledem 

k administrativně náročným jednáním tohoto orgánů k IROPu. Jednání Programového výboru je 

v plánu na 22. 5., poté budou vybrané projekty předány na závěrečné ověření způsobilosti.  

OPZ: Byla vyhlášena 5. výzva Sociální služby a další programy na podporu sociálního začleňování, 

komunitní sociální práce a komunitní centra na území MAS Sokolovsko II. 

PRV: Dne 9.4.2018 proběhlo věcné hodnocení projektů z 2. výzvy PRV prostřednictvím Výběrové 

komise, která se sešla na Statku Bernard a přijaté projekty hodnotila na místě. Na základě bodového 

ohodnocení, které Výběrová komise přidělila jednotlivým projektům, byl sestaven tzv. longlist (seznam 

všech projektů seřazený dle bodového ohodnocení s členěním na jednotlivé fiche), který byl předložen 

12.4.2018 Programovému výboru. Programový výbor na základě výše alokace pro jednotlivé fiche a 

počtu bodů u jednotlivých projektů stanovil seznam projektů, které jsou ze strany MAS doporučeny 

k obdržení dotace (celkem 17 projektů). Žadatelé byli o vybraném či nevybraném projektu vyrozuměni. 

V rámci 1. výzvy PRV MAS Sokolovsko došlo ke schválení první Žádosti o platbu a také k jejímu 

proplacení, čímž byla realizace 1. projektu v rámci PRV úspěšně ukončena. 

2. Posílení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 2015 – 2017 – U projektu byla 

dokončena veřejnosprávní kontrola ze strany poskytovatele dotace (CRR IROP/MMR). 

Kontrola skončila pro nás s pozitivním výsledkem bez jakéhokoli nálezu. Současně byla 

proplacena poslední etapa projektu a ten se tak přesunul do fáze 5leté udržitelnosti. 

3. MAP ORP Kraslice – Čekáme na schválení poslední zprávy o realizaci. 

4. MAP ORP Sokolov – Čekáme na schválení poslední zprávy o realizaci. 

5. MAP ORP Karlovy Vary – Čekáme na schválení poslední zprávy o realizaci. 

6. MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice II – Žádost o podporu byla ze strany Výběrové komise ŘO OP 

VVV doporučena k financování s výhradou. Během měsíce dubna proběhl kulatý stůl na téma 

Podpůrná opatření od A do Z, dále se na svém prvním ustanovujícím setkání sešel Řídící výbor 

a proběhlo první setkání všech pracovních skupin. Probíhají organizační práce v oblasti 

posilování znalostních kapacit, připravují se implementační aktivity. Pracuje se na aktualizaci 

analytické části, byly vyhotoveny povinné dokumenty dle metodiky, jako např. Organizační 

struktura či Komunikační plán. Manažerka projektu se sešla v Praze se zástupci společnosti 

EDUin za účelem organizace velkého semináře v našem regionu. 

7. MAP Karlovarsko II – Žádost o podporu byla stejně jako v případě MAPu Sokolov a Kraslice 

Výběrovou komisí OP VVV doporučena k financování. V dubnu proběhl workshop „Rovné 

příležitosti ke vzdělávání“, na tento workshop naváže činnost stejnojmenné pracovní skupiny. 



Probíhá dotazníkové šetření na školách. Jeden dotazník je zaměřen na zjišťování aktivit škol 

v tomto školním roce. Druhý dotazník slouží jako v podstatě závazná přihláška školy k aktivitám 

tzv. implementace (kurzy, exkurze, výlety). Proběhlo také setkání s mateřskými školami a 

ustavení páté pracovní skupiny zabývající se předškolním vzděláváním. Připravujeme na červen 

workshop k problematice vzdělávání cizinců a na květen jednání tří pracovních skupin. 

8. Animace mateřských a základních škol – Příprava semináře k Šablonám II., který se bude konat 

dne 9. 5. 2018 od 10,00 hodin ve školící místnosti Statku Bernard v Královském Poříčí. 

9. Karlova stezka II – Další rozvoj a pokračování Karlovy stezky (CZ/Sasko) – pro projekt byla 

schválena žádost o platbu a zpráva o realizaci za minulou etapu. V dubnu probíhala příprava 

výběrového řízení na dodavatele stavebních prací na obnovu části stezky mezi Novou Rolí a 

Bílou vodou u Chodova. 

10. Projekt spolupráce – čekáme na úpravu Pravidel pro žadatele, projekt odsunut do 2. poloviny 

roku 2018. 

11. Projekty v době udržitelnosti z ROP Severozápad – Závěrečná zpráva v době udržitelnosti 

k projektu „Obnova reliktů po zaniklých obcích Slavkovského lesa“ byla schválena. Děkujeme 

všem zapojeným subjektům za kooperaci při odstraňování připomínek k této zprávě. 

12. Čištění řeky Ohře: V měsíci dubnu, přesněji 7. 4. 2018 se konala akce Čištění řeky Ohře 2018. 

V letošním ročníku se na území MAS Sokolovsko (Kynšperk nad Ohří – Karlovy Vary, Doubský 

most) zúčastnilo akce celkem 340 dobrovolníků, kterým se podařilo nasbírat 10 tun odpadu a 

1 tunu pneumatik. Obrovský dík patří všem zapojeným dobrovolníkům, kteří čistili na souši i 

po vodě. Děkujeme také všem sponzorům. Více informací o akci lze nalézt na webových 

stránkách MAS Sokolovsko v sekci projekty.  

13. Ostatní: Manažerka MAS Sokolovsko se zúčastnila jednání Pracovní skupiny Vzdělávání NS 

MAS v Praze. Dále se v tomto měsíci zúčastnila jednání zástupců NS MAS ČR s MŠMT k tématu 

rovných příležitostí ve vzdělávání a roli místních akčních plánů v této oblasti. 
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